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SMLOUVA O DÍLO
2016/0482/0PS.DVZ

(č. 43/3224/2016)

uzavřená podle §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen Občanský
zákoník):

Dodávka a montáž nových sedaček /divadelních křesel/
a podlahové krytiny do divadla Karla Hackera

I. SMLUVNÍ STRANY

Telefon

Městská část Praha 8
paní Alenou Borhyovou, zástupkyní starosty
Zenklova 35/čp.l, 180 48 Praha 8
00063797
CZ00063797
222805186
Česká spořitelna, a.s.
27-2000881329/0800

Objednatel

Zastoupený
Sídlo
IČ
DIČ

Bankovní spojení
Č. účtu
Odpovědný zástupce
ve věcech technických
a osoba oprávněná k převzetí díla: Libor Kálmán, pověřený vedením odboru kultury, sportu;

mládeže a památkové péče, 222 805 186

Zhotovitel

Sídlo

HOKO- VH s.r.o.

687 61 Vlčnov 666
společnost zapsána v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl
C, vložka 45395, den zápisu 11. 2.2004
Ing. Vladislav Hruboš
26918862
CZ26918862
ČS Uherský Brod
1546835389/0800

Zastoupený
IČ
DIČ
Bankovní spojení
Č. účtu
Odpovědný zástupce
ve věcech technických
a osoba oprávněná k předání díla
ve věcech smluvních

Ing.PetrVrága,602723190
Ing. Vladislav Hruboš, 606705909



II
r II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

2.1.
Předmětem této Smlouvy o dílo je realizace veřejné zakázky na dodávky" Dodávka a montáž
nových sedaček! divadelních křesel! a podlahové krytiny do divadla Karla Hackera". Rozsah
díla je stanoven dle cenové nabídky zhotovitele ze dne 23.6.2016, kteráje nedílnou součástí této
Smlouvyo dílo a tvoří její přílohu č. 1, dáleje stanovenzadávací dokumentací,kteráje přílohou č.
2 této smlouvy. Divadelní křesla a podlahová krytina musí splňovat přísné bezpečnostní normy
požární odolnosti. Barevný odstín divadelních křesel a podlahové krytiny bude sjednán před
podpisem smlouvy.

Součástípředmětu této Smlouvyo díloje i dodávkamateriálupro řádné provedení díla a likvidace
odpadůvzniklých realizací díla dle této Smlouvyo dílo.

2.2.
Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo spočívající
v dodávcea montáži sedadelv DivadleKarla Hackera, Klapkova3/26,18200 Praha-Kobylisy.
Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje
takovými oprávněními,kapacitamia odbornýmiznalostmi, kteréjsou k provedení díla nezbytné.

ln. MÍSTO A ČAS PLNĚNÍ

3.1.
Práce na díle budou provedenydle výše uvedené cenovénabídky zhotoviteleze dne 23.6.2016 v
Divadle Karla Hackera, Klapkova3/26,18200 Praha - Kobylisy.

3.2.
Termín zahájení plněníje stanovenna 70 kalendářníchdní a termín ukončeníplnění předmětudíla
je stanovendo 15.9.2016.

3.3.
Jestliže na jakékoliv smluvní straně dojde k prodlení s plněnímjakýchkoliv závazků vyplývajících
z této Smlouvy o dílo vyšší mocí (např. živelná pohroma, nepříznivé klimatické podmínky
zabraňující dodržení předepsaných technologických postupů apod.), dohodnou se smluvní strany
písemně na prodlouženídobyplnění úměrné dle trvání těchto okolností.

IV. CENA DÍLA

4.1.
Cena díla dle cenové nabídky zhotovitele ze dne 23. 6. 2016, která je nedílnou součástí této
Smlouvyo dílo,je stanovenadohodou smluvníchstran pro rozsah prací stanovenýčlánkem II. této
Smlouvyo dílo. Sjednanácenaje cenou nejvýšepřípustnou.

4.2.
Cena díla dle článku II.této Smlouvyo dílo činí:

Cena bez DPH 591.000,-Kč

Slovy:pětsetdevadesátjedentisíckorunčeských



4.3.
Výše uvedená cena je platná po celou dobu realizace díla. Zhotovitel potvrzuje, že cena obsahuje
veškeré náklady a zisk zhotovitele nutné k řádné realizaci díla.

4.4.
Fakturované plnění je předmětem přenesené daňové povinnosti dle § 92a a § 92e zákona č,

235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů (dále jako "zákon o DPH'), 
výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je zdanitelné plnění v režimu přenesené
daňové povinnosti uskutečněno. Dodavatel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně
o DPH doklad s náležitostmi dle § 92a odst. 2.

4.5.
Cenu díla bude možné měnit pouze:

a) odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou
méněprací neprovádět. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých
odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu, který je součástí
přílohy Č. 1 této smlouvy.

b) připočtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou
víceprací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo
položkovém rozpočtu. Náklady na vícepráce budou účtovány podle odpovídajících
jednotkových cen položek a nákladů dle položkového rozpočtu a množství odsouhlaseného
objednatelem. Oceňování' případných víceprací, u kterých nelze využít jednotkových cen
z položkového rozpočtu, bude provedeno dohodou smluvních stran s tím, že nesmí překročit
aktuální jednotkové ceny dle Sborníku cen stavebních prací URS, a.s.

c) v případě změny výše DPH v důsledku změny právních předpisů.

4.6. 

Rozsah méněprací a víceprací a cena za jejich realizaci, jakož i jakékoliv překročení ceny
stanovené v odstavci 2 tohoto článku, budou vždy předem sjednány písemným dodatkem k této
smlouvě.

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1.
Objednatel prohlašuje, že t}nancování dodávek a prací, které jsou obsahem této Smlouvy o dílo je
zajištěno.

5.2.
Dílo bude fakturováno po předání a převzetí díla. Faktura za dílo bude splňovat náležitosti
daňového dokladu a bude mít splatnost 14 kalendářních dnů.
Faktura bude obsahovat jako přílohu "Protokol o řádném předání a převzetí dodávky".
Den uskutečnění zdanitelného plnění je den podpisu "Protokolu".

5.3.
Cenu za dílo lze překročit pouze při změně daňovým předpisů, v případě zvýšení zákonné DPH.
Obdobně bude postupováno i v případě snížení DPH.



5.4.
Na dílo nebude poskytnuta záloha.

5.5.
Náležitosti daňového dokladu: - údaje objednatele, obchodní jméno, sídlo, DIČ

údaje zhotovitele, obchodní jméno, sídlo, DIČ
rozsah a předmět plnění
evidenční číslo daňového dokladu
fakturovanou částku ve složení cena,DPH a cena celkem
datum uskutečnění zdanitelného plnění
datum vystavení daňového dokladu
razítko a podpis oprávněné osoby
IČ objednatele a zhotovitele
název zakázky
bankovní spojení objednatele a zhotovitele
zápis v obchodním rejstříku /čfslo vložky,oddíl/
číslo smlouvy

VI. PROVÁDĚNÍ DÍLA

6.1.
Dílo je vlastnictvím objednatele.

6.2. 
Zhotovitel zodpovídá za pořádek, bezpečnost a čistotu na předaném staveništi a je povinen
odstranit na své náklady odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Nebezpečí škody na díle a na
věcech k jeho zhotovení pořízených včetně majetku objednatele, na kterém se dílo provádí, nese
zhotovitel od okamžiku předání staveniště do okamžiku protokolárního převzetí díla
objednatelem.

6.3.

Zhotovitel zodpovídá za veškeré škody, které komukoliv vzniknou v souvislosti s jeho činností při
provádění díla dle této Smlouvy o dílo a zavazuje se je nahradit. Zhotovitel zodpovídá za
bezpečnost všech osob pohybujících se v prostoru staveniště od doby převzetí staveniště
zhotovitelem po celou dobu realizace díla až do doby převzetí dokončeného díla objednatelem.
Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádeži. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám
způsobeným jeho činností. Minimální limit pojistného plnění při pojištění odpovědnosti
zhotovitele proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele
se sjednává ve výši 3.000.000,-Kč
Doklady o pojištění je povinen na pořádání předložit objednateli.

6.4.
Objednatel je povinen v rámci součinnosti uvolnit zhotoviteli nezbytně nutné prostory pro
provedení díla.



I
I

6.5. 
Objednatel je oprávněn prostřednictvím svých jmenovaných pracovníků provádět průběžnou
kontrolu provádění díla zhotovitelem. Za tímto účelem mají zástupci objednatele kdykoliv
umožněn přístup na staveniště. Zástupce objednatele je oprávněn při zjištění vad v provádění díla
požadovat, aby zhotovitel tyto vady odstranil a prováděl dílo řádným způsobem. Odstranění takto
zjištěných vad je zhotovitel povinen zajistit na své náklady v přiměřené lhůtě určené zástupcem
objednatele. Zástupci objednatele jsou rovněž oprávněni dát příkaz k přerušení prací, nejsou-li
odpovědní pracovníci zhotovitele dosažitelní a jsou-li zároveň ohroženy životy nebo zdraví
pracovníků na stavbě, nebo hrozí-li vznik rozsáhlé škody a ohrožení osob v souvislosti s
prováděním díla.

6.6. 
Pokud nejsou v zadávací dokumentaci výslovně uvedeny materiály, výrobky, vybavení či jiné
náležitosti, které mají být při provádění díla použity, je zhotovitel povinen při provádění díla
použít pouze ty materiály, výrobky, vybavení či jiné náležitosti, které mají takové vlastnosti, aby
po celou dobu existence díla byla zaručena jejich mechanická pevnost, stabilita, požární
bezpečnost a hygienické požadavky a další obvyklé vlastnosti. K veškerým materiálům,
výrobkům, vybavení či jiným náležitostem, použitým při provádění díla, je zhotovitel povinen
doložit platné doklady, osvědčující možnost jejich použití v ČR.

6.7. 
Veškeré škody, které budou způsobeny použitím materiálů, výrobků, vybavení či jiných
náležitostí neodpovídajících Smlouvě o dílo, včetně jejích příloh, musí zhotovitel bezodkladně
odstranit vlastním nákladem.

VII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

7.1.
Zhotovitel předá dílo objednateli po jeho dokončení bez vad a nedodělků. Objednatel není povinen
převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky.

7.2. 
Splněním předmětu Smlouvy o dílo se rozumí úplné dokončení díla splňující hygienické, požární
a bezpečnostní předpisy, vyklizení místa plnění a podepsání protokolu o předání a převzetí
předmětu díla, včetně příslušných dokladů, dokumentace skutečného provedení a odstranění všech
případných vad a nedodělků.

7.3.
O předání provedeného .díla zhotovitelem a převzetí provedeného díla objednatelem sepisi
smluvní strany této Smlouvy o dílo předávací protokol, který bude obsahovat i případné výhrady
objednatele.

7.4.
Současně s dílem je zhotovitel povinen předat objednateli veškeré dokumenty, plány a jiné listiny,
které zhotovitel získal nebo měl získat v souvislosti s dílem či jeho provedením.



VID. ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA

8.1.
Zhotovitel poskytuje objednateli na zhotovené dílo dle této Smlouvy o dílo záruku po dobu 36
měsíců na běžné opotřebení a 60 měsíců na nosné části křesel ode dne převzetí díla bez vad a
nedodělků objednatelem. Doba záruky se v případě uplatněné reklamace prodlužuje o počet dní,
které uplynou od jejího prokazatelného ohlášení zhotoviteli do jejílio úplného odstranění.

8.2.
Zhotovitel se zavazuje objednatelem oprávněně reklamované vady díla bezplatně odstranit.
Zhotovitel se zavazuje nastoupit k odstranění záručních vad v průběhu záruční doby do 3
pracovních dnů po obdržení reklamace a v případě havárie do 24 hodin po obdržení reklamace a
ukončit je ve smluveném termínu, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě, že se
smluvní strany nedohodnou do 10 dnů od obdržení reklamace na termínu odstranění vad, je
objednatel oprávněn termín pro odstranění vad jednostranně určit s tím, že se musí jednat o termín
přiměřený zjištěné vadě.

8.3.
V případě prodlení zhotovitele s odstraněním oprávněně reklamované vady, nebo pokud zhotovitel
odmítne oprávněně reklamovanou vadu odstranit, je objednatel oprávněn, po písemném
upozornění zhotovitele s poskytnutím přiměřené dodatečné lhůty, tyto vady odstranit na vlastní
náklad a zhotovitel je povinen objednateli uhradit náklady vynaložené na odstranění vad, a to do
14 dnů od písemného uplatnění náhrady vynaložených nákladů objednatelem. V případech, kdy ze
záručních podmínek vyplývá, že záruční opravy může provádět pouze autorizovaná osoba a každý
neautorizovaný zásah je spojen se ztrátou práv ze záruky, může objednatel reklamovanou vadu
odstranit pouze prostřednictvím autorizované osoby.

8.4.
Objednatel se zavazuje umožnit po dokončení a převzetí díla přístup do svých prostor za účelem
odstranění případných reklamačních závad.

IX. SMLuVNÍ POKUTY

9.1.
V případě prodlení zhotovitele s termínem předání dokončeného díla dle čl. III odst. 2 této
Smlouvy o dílo je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč/den
Prodlení.

9.2. 
V případě prodlení objednatele s termínem splatnosti faktury dle čl. V. odst. 2 této Smlouvy o dílo
má zhotovitel právo účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši stanovené zákonem.

9.3. 
V případě prodlení objednatele s termínem odstranění záručních vad a v případě havárie dle čl.
VIII. odst. 2 této Smlouvy o dílo má zhotovitel právo účtovat objednateli pokutu z prodlení ve
výši 1.OOO,-Kč/den Prodlení a to za každý případ jednotlivě.



9.4.
Sjednané smluvní pokuty jsou splatné do 14 dnů ode dne doručení faktury na jejich zaplacení
příslušné smluvní straně. Smluvní pokuty sjednané v odst. 1 tohoto článku je možno jednostranně
odečíst z faktury zhotovitele na zaplacení díla.

9.5.

Zaplacením smluvních pokut dle této Smlouvy o dílo nezaniká nárok příslušné smluvní strany na
náhradu škody.

X. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

10.1.

Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od této Smlouvy o dílo v případě podstatného
porušení smluvních povinností druhou smluvní stranou a v případě, je-li na majetek druhé smluvní
strany podán insolvenční návrh nebo jakýkoliv způsob řešení úpadku nebo hrozícího úpadku
v insolvenčním řízení ve smyslu zákona Č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení
(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.

10.2.

Za podstatné porušení této Smlouvy o dílo ze strany objednatele se považuje prodlení o více než
jeden měsíc se zaplacením faktury dle článku V. této Smlouvy o dílo.

10.3.

Za podstatné porušení této Smlouvy o dílo ze strany zhotovitele se považuje prodlení o více než
15 dnů s termínem dokončení a předání dna dle článku lIL této Smlouvy o dílo a dále nedodržení
podmínek sjednaných pro provedení díla v článku II této Smlouvy o dílo.

10.4.

Dojde-li k odstoupení od této Smlouvy o dílo ze strany objednatele z důvodů podstatného porušení
smlouvy zhotovitelem, pak má zhotovitel právo pouze na vyrovnání prací, které byly provedeny
zhotovitelem v souladu s touto Smlouvou o dílo, budou-li tyto práce dále bez větších nákladů pro
objednatele využitelné.

XI. PRÁVNÍ PŘEDPISY A DALší UJEDNÁNÍ

11.1.

Tato Smlouva o dílo se řídí právem České republiky.

11.2.
Tato Smlouva o dílo je vypracována ve třech vyhotoveních s platností originálu, po odsouhlasení a
potvrzení obdrží objednatel dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. Případné změny této
Smlouvy o dílo lze provádět pouze písemně formou dodatků ke Smlouvě o dílo.
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11.3.
Adresy pro doručování veškerých písemností dle této Smlouvy o dílo jsou uvedeny v úvodu této
Smlouvy. V případě nepřebírání pošty na výše uvedených adresách se písemnosti považují za
doručené třetím dnem od jejich uložení na poště.

11.4.
Smluvní strany po přečtení této Smlouvy o dílo prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato
Smlouva o dílo byla sepsána vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné
vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Příloha Č. 1 Rozpočet
Příloha Č. 2 Popis předmětu zakázky
Příloha Č. 3 Plán rozmístění křesel

Doložka dle §43 odst. 1 zákona Č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů,
potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha 8
Rozhodnuto orgánem městské části: Rada městské části Praha 8
Datum jednání a číslo usnesení: 29. června 2016, Č. Usn RMC 0410/2016

,~,.-.f. 
V Praze; ,~-.,. ·C·'''S'T'ft-· 2Ul6 8",_._'v-"_ h,_ rKAHA

zástupkyně starosty
Zenklova 35 ~

lP-) 48 P ha 8 Lib~

Ve Vlčnově dne 1?-.~ 2016

"
Správce rozpočtu: !.!.~.~:?!!.?!.1.'ť.f-::/I, ..

.......................................... ~:.~ .. .



DKH - ROZPOČET

CenavKč/M.J. Cena v Kč celkem (bez
POLOŽKA (bez DPH) MJ. Množství DPH}

nové sedačky vč. dopravy a montáže 4700,00 ks 106 498200,00

demontáž a likvidace stávajících sedaček 190,00 ks 120 22800,00

výměna podlahové krytiny (strženi koberce, přebroušeni a oprava, nový
koberec, schodová hrana, kobercová lišta, likvidace odpadu) 70000,00 ks 1 70000,00

Celková cena bez DPH 591000,00

21 %DPH 124110

Celková cena včetně DPH 715110,00

lL.



POPIS PŘEDMĚTU DODÁVKY

podlahová krytina: Dodávka a montáž podlahové krytiny dle půdorysu divadla včetně stěn
do výše 1 300 mm od podlahy po bočních stranách a zadní straně hlediště.
Jedná se o zátěžový koberec, barevnost bude vybrána dle vzorníku před
podpisem smlouvy.
Součástí je i deinstalace,odvoz a likvidace původní podlahové krytiny.

divadelní křesla: Dodávka čl montáž nových divadelních křesel v počtu 106 ks v rozmístění:
10 řad po 9 křeslech, I řada / poslední! po 8 křeslech. 8 samostatných křesel
za sebou u stěny napravo od jeviště.
Rozteč křesla 550 mm
Výška křesla: 890 mm
Dvě kovové nohy s otočí sedáku .držáky opěradla a područek.
Sedák: čalouněný, chráněný zespodu lakovanou deskou.
Opěrák: čalouněný .chráněný zezadu lakovanou deskou
Barevnost čalounění bude vybrána dle vzorníku před podpisem smlouvy.
Součástí bude ideinstalace, odvoz a likvidace původních divadelních křesel.

materiál a bezpečnost divadelních křesel : Celková konstrukce divadelních křesel musí vylu
čovat nebezpečí skřípnutí nohou zezadu pod opěrákem.Otoče sedáku musí
být uložené v uzavřené kovové misce .musí vylučovat nebezpečí skřípnutí
prstů ruky. Musí být zaručen tichý chod mechanizmu.
Použité materiály pro výplň sedáků i opěráků budou z těžce hořlavé studené
pěny typu KF 4550 pro sedák a KF2530 pro opěrák.
Použitý materiál sedaček musí splňovat požárně bezpečnostní normu v
rozmezí třídy AI-D.
Dřevěné lakované díly musí splňovat normu ČSN EN 13501-1 +Al :2010
klasifikace reakce na oheň: D-s 1,dO.
Požární odolnost - kombinace látky a výplně musí vyhovovat normě ČSN
EN 102l-2 zkouška plamenem.
Sklápěcí mechanizmus křesla musí vyhovovat požadavku stanovenéhonormou
ČSN EN 1176-1 :2009 -- pohyblivé části a křeslo nevytváří riziko úrazu při
sklápěni sedáku.



OIVADLO KARLA HACKERA PRAHA
PLÁN ROZMíSTĚNí SEDADEL

POČET MíST: 106
ROZTEČ KŘESEL: 550mm
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